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Stillingen i Russland. 

Et Manifest fra 
Proletariatet. 

Plan for Witteö 

Bortførelse afslørei. 

Czaten staat fast ved sit 
Manifefi. 

Flor dem, der los-set Dagbladene, 
tan vi naturligviö ikke meddele nvget 
nyt; men for andre, som stoler paa 
»Dsi.« sont deres Nyhedslblad, maa 

vsi vedblive at meddele sammentrcengt, 
hwrdan det gaar i det betrængte 
Land. 

Der fottælles i Bladene fka i Son- 
t-ags, at Prolitariatets Organisation 
gennem sin »wsynlige Regering« i 

Fredags Aftes tastede en Bombe ind i 
den osstcielle Regerings Lejr, en Bom- 
bc i Form asf et IJtanifest, lig en tei- 
serlig Dotument. Manifestet erklec- 
ret Stattammerets Fallit og ordrer 

Proletariatet (Smaalaarscfoltet) alle 

Vegne til itte at betale nogen Sieg-Z 
Stat, at insistere paa Lønsbetaling i 
Guld ellet Sølv cg at uddrasge dereg 

GtuldiJndflud af Spatebankene. 
Monseftet gaar voldfomt løs paa 

den Maade hvorpaa Bitreaulratiet 
bar bragt Landet i finnanciel Ruim 
pacrstaar at cheringen lnr betteln-- 
let itte alene Jndtcmskerne fra Lands-l 
selv men ogfna Frennssedlaanenc pna 
Jemibanetne o·f.u. on faa hat dct 
ladi Landet uden Stoler, uoen 

Vejc o. l. 

Manifestet lender ingen anden Rek- 
ning for Land-et end Autotmtietg Om- 
ftyttning og dets Afløsning ved in 

trnstituticnel Forfamling. IV før Re- 
geringen falder, des bedie. 
Man merk-L at Manfestet er vel for-l 

leredL Det var understtevet af for-! 
stellige socialistifte og revolutdncsrc 
Vestvtelser eller Komiker-. Og fis-: 
Regerinigen tunde hindre det, var dess 

rubliceret i flere Bla«de. Ficke Bladi 
ttdgivete er bleven arresterede og trucs 
med reilig Forfølgselfe, cnen bagefter. 

Det paastaaes, at blandt Arbejdec- 
leder M. ijstalesss Papiker, som 
keslaglagdes, da han blev arrestetet, 
fandtes der Damme-Um som herrisch 
nt der var lagt Planet til at snaippe 
og botthte Prcemier Witte. 

Czaren hat modtaget Proletaria 
tets Udfordring gennem Manifestet og 
qivet Guvetnsrekne i Landets for- 
slellige Guvernementer væsentlig dik- 

tatorist Myndighed, f. Els. Lov til 
uden henvendelse til St. Peteksborg 
at ertlcere deres Territorium i Belei- 
ringsiilstcnd, om det sindes nsødvens 
«digt. Bladene i St. Petetsborg er 

dienen standsedr. »Nimm Vremya« 
var det eneste Blad foruden »Ossi- 
cial Messenget«, der fil Lov at vife 
sig i Sandags. Paa den modsatte 
Side otdrede Arbefderraadet og 
,·Lea-gue ayf Leagues« i Lstdags Afteg 
alntshtdelkg Strile, socn flulde begynde 
Preis. 

Paa sammt Did, spm denne Spren- 
ding fotegaar mellem Proletariatet 
og Eli-geringem hat en Deputati«on, 
der veprcssenterelde de store, deriblanut 
Prins sSchetibalsoss og en hel Dei 
Adelgmænd, meldt sig for Czaken mcd 
Wslet om at send-. tilbage til den 

automatisle Regeringgsform De var 

knistfornøjede med Mitte Men Cza- 
ren gav dem ikle haaib om den tin- 
gesie Afvigelse fra de Lsften han gav 
i Manifeltet as 30. Oktober-. 

Paa Henvensvekfen sfra Zeitwo- 
lcngvessfen i Moskom die: bar væket 

dcqtet i Mknistermadeh hat Mitte 
tm spat-et, at det er Minister-leis for- 
mkstt Pligt at udtfsre steifer-eng 
Bill-te, spm den er udttylt i bang Ma- 
IMM of 80. Okt. Duft-r lan Kon- 
tos-sent Waisen-D svm gaar nd 
wer desh, Mc M l Betteswing es 

Pheller idle kan der tages Bestemmel-s 
,fer, som fokegriber Nationalforsams 
lingens Rettighedser, føt den tkædek 

fammen. Midlertidige Bestemmelsek, 
Tom sikrer Gennemfprellsen af de i Ma 
nifestet losvede Friheder, er naturw- 

«vis ille fovbudt. 
I Enkeltlhedet fordigaar v-i væsentlig. 

I— Et helt Regiment Soldater i Mr- 

slotv hat gsjvri Mytteri. —- Et Rygte 
om, at Harbin var i Brand, ncegies, 
men der er Missfvtnøjellse og Mytteki 
i Haken. —- J Riga her-Tier der Simi- 
herredømmr. 

Dei siges, at Witte er færdig tiil at 

gaa, saa snack del førsie Kanonskud 
løsnes. Han tror ikle pan vældelig 
Undertrykkelfe, og han er vist ret vendt 
i det Stylke. Paa sasmme Tid, fom 
det under Onvstokndigheder er vonsta- 
ligst for Regeringen ikke at grilbe iil 
Violldsmidlek, ssaa Vil disse tun end 

yderligere opilyidfe FolkeL Kunde den 
almene Klasse førsk komme til at 

Jlfotstam at Mitte er dens Ven, san 
Frilde den give sig tilsfreds. Men stol- 

ilels uoplyste, underttylte Men«nefler, 
kaor skal de kunne se igennem det. Tet 
’iager Td 

Kaptajn Roald Amtmdsm 

Denne norlstc Opdagek, som for- 
nylig dultede op af del notdlige Js- 
lsav og landede i Alaska, vil «Eflg. 
..ilgebladet« modlage en officiel Jus-- 
bydelse til at vcere Gæst i Minnen- 
lscli5. Ved Bnraadsmødet forleken 
both Prof. Wilhelm Peitersen en 

Lovtale over Amundfen og hans Sei 
lade og bad om Tilladelse til, at der 

nedsattes en Vymadsliosmite, som sam- 
nsen med en Komiie fm Commetcijl 
Club sittlde indlmde Amundlsen til at 

skespgc Minneavolis, for han return-e- 
ter til Norge. Tilladelsen blev givet 
cnstemm g, og Komiteen blev udncevnt 
msesd Vetterer isom Formand De 
andre Mkdlemmer er C"l)atfield. 
Hei-MS, Rand osg Mut-ill- 

Teaterbrand. 

Jldløg odelagde Verlucl Teater i 
erain, Ohio, i Sondags Morgcs 
tidlig. Fire Mennesier omlom vev 

Branden, Direktor Marchs Huftru og 
to Bsørn og saa en E Teateret employ- 
eret una Man-d. Familien March 
sboede i Kælderetagen, og da Jlden ov- 

«tom der, afstaar-s dem al Udaang. 
Mr. Masrch selv bar dsog fkaværende, 
saa han undsiap. Omlring et Dusin 
andre Maine-steh som boede i Tea- 
teret, reddeixe sig med Nod oa naspr 

Julcgaver. 
Der er endnu Tid tIl at fende us 

Beftillinget paa Julegasveh om der 

strives til es- strats. Alle Beftillinner 
vil blive etsspederet lige med det sam- 
me, naar Vi modtaaer dem, og de tasi 
tsa ide fleste Tilfxslde naa frem i Tibe. 

Husst, at næsten alting — unt-tagen 
Beger — er gaaet sclp i Pris. Det er 

næften det samme. bvad man Mich 
Xa er det dyrere ensd nogen Stude. Det 
er itte Tilfceldet med vore Sagen De 
er b«lligere i de fleste Tilfælde. Bo- 
ger lan smldes billigt og sitlert. 

Om noan Inster at sende Julegs1- 
ver til nsogem da lan de strive til os. 

lwad de Inster sendL opgive Abtes-sen, 
cg vi vit ekgpcdm dei smvt tii beut opaivne Aldressc En lille Sei-del kan 
sent-es os til at lægge i Bogen. 

De bedes læse vol-e Avertissemenlcr 
i dette Blad om Byger passen-de til 

Julegasver. 
Alle minsdre Belsb lau send-es i Fri- 

mærteu paa den Maade sspareö For- 
senkvelsewmskvftnttnsgekne paa Smacvs 
beleb. detil 82 modtages i Frlsil sum-ten Der tan sen-des 1c, 2c, sc- 

og 10c Juki-merken 
Dust-h Fehlt-hing Haus-. 

fl« l- As k- 

Pavt Peterson Mom. 

Kosak-Tog »blæst op«. 
200Kosakler due-hie ca 

Hundredet andre saaresdm 

Unsder i GEaakS Dato kommer der 
Mddsdelellse fta St. Petitng om 

frygtelige Begivewheder. 
IDet synes at være Opstand over 

hele Riget. 
Et Militærtog fom befordtede 

Tropper til Oret, fprwngtes i Luften 
meld Dynamit med det Resultat, at 
200 sit-samt dtæbtes, og fleke hun- 
drede andre saaikedes. Vragstumper- 
ne aif Toget ligger spredte i alle Rep- 
ninger langs Bauen. 

Ved Riga siges Tropperne i Gaar 
til Morgen at have form-et sig med Re- 
bellerne og bombardevet Barth ssom 
stal væve i Brand flere Steder. 

Der hewsler Bloldsudgydelse i Sa- 
ratoss Difttittset, hvot Maximovitsh 
soger at undektkykke Opstansden. Ef- 
ter Sw·gmordet paa General Sat- 
:l;awss hat Kosasttserne vceret givet frie 
Hænder til at myrde og plyndre og 

«ksra-nsde. 
« 

Kvinlber og Born pistes ossentlia, 
zra Bønders Legemer mutileves stral- 
leligt og henlaftes paa Gader og ste 
som Leltier for andre Revolutioni- 
ster. 

i Herbckt J. Gladftonc. 
.-’——..- 

,,·Sectetaty cf State« ellet Indien-« 
tiasministet i det nye Camipbell Ban 
netmans liberale Kabinet i Englandl 
et en Zøn af gamle Glabstone, »tl)c 
Gtand Old Masn«. Men der siges 
cm dam, at han et mete end den« 

aamles Son; ban et selv sen asf de so- 
lidefte Stalgmaknd i det fotenede 
Konaeriae. Siden i 1899 bat hatt 
tatst anetlendt som en af te bedfte 

k»L-Ivelber« i noget af Pattietne for 
kknange Aar. 

Henbett Gladsstone bat i Følgetaeklet 
jsbellædt Stillnaetne — »sinanciel sei-l Ztetasry« i Ktigskepattemenlet, Undetsz 
Intinistet i Jndentiasbepattementet vg« 
Prassident for National ReckeationE 
Societrp Som ,,li«betal whip« hat 
han gjott sia bemætlet fot Henssyns-- 
snlbhed, og der fottælles Historiet om 

hom, ssom Viset hans ætefulde Ov- 
ifes-Pse! i For-hold til Salisburn, de 

chnTetvatives Lebet. 

’Aabent Brev til Vennet af vokt 

. Foklagahnö. 
l Fstft en hiertelig Tal til alle Ptæ 
!ste«btødre, som saa velvilligt hat be 
lvatet mit Ciriaker Tat for de 

Wange Opmunttinger og gode Lsftet 
som ftetntidig Bi'stand, og ille insindst 
Tal til edet, fom gjotde os til Gen- 
stand for lidt Kritik. Det viset Jn- 
tetesse for Sagen, og vi vil lag-e il- 

lsørligt Heu-syn- vertil. 

Men nu, Bvødte, manglet vi nogle 
faa Tusinde Dollats til Omfceining 
af Laasn· Vennet, sont i tidligete cg 
lfor es ttange Tiber laante os Mag-» 
flal nu selw bruge dem, og vi vilde me- 

aet waldig stusse dem i detes billige 
Forlangende; detlfot henvensder vi os 
til edet fom medintetesserebe om 

Stocke. Staf os nsogle starre ellet 
niinsdte Laan. J lendet edets Falk 
og Md ogsaa nol, hvem der hat Penge; 
mangse vil gerne laasne os bem, tun at 
de ded, vi hat dem bdhosa Lag nu 

ilte den Sag- til Side; lad os løfte l 
Flat. Det er din Sag, min Ven, 
saavel ssom min. 

sSluttelig en Tat til alle, som i det 
spunvne Aar hat beæret as med deres 
Handel, sotn hat Vætet flittiae til at 
insdttaeve og indslewde Benge, som hat 
attbejdet for Udbredelsen af vvte Bla- 
de, og i et og alt staael os bii med 
Raad og Dach Glædeltg Jul m- 

stes ever alle. M Wir-M 
Riels Damftvtx 

Ftn Washington. 

J Fsredags vedtog ISenatet ,,the Pa- 
nsama Canal Emergency Bill« efter 
en Debat, som hcwde taget det meste 
af Degen. Mange holsdt lange Taler 
—- Bxaeom AMIsom Culbersom Stone 
Hale og flere — enten over Wird-ängs- 
forslag eller det optindekige. Endelig 
eblev et Ænsdringstforslag aff Mr. Hale 
vedtaget. Det fordrey at der stal spre- 
lægges Kongressen Udka«ft til LIM- 
ninsgser for alle Funktionærer i Kand- 

anbejdet — selbe Artbejdorne undtagne. 
sSaaledess censdret blev det egsentlige 
Fotstag ssaa tilftemt. 811,000,000 
lksevilgedesx til Arbekdets Föortsættek 
se indtil Wprii. 

Untdet Debaten vair det særlig Ets- 
tkavaganee i Lønninger til de højete 
Funittosnærer, der -tlagiedes over. Flere 
af dem drager jo højere Lønningck 
end Regeringens Mnistre, fsom sial 
tontrolere betes Asvbejde, og Jngeniør- 
chefens Lsn er mete end distbsbelt saa 
stot som Landets øsverste Høsjefterets- 
dommers Len. 

Prassildenten regnet dog itke Kri- 
titten stott. Det er, som naar man 

stal npdkage en Familie — der vil 

forefalde en Trwtte nu og da, og der 
vil udbryde Bernefygdomme Men 
det vil alstfammen blive vel overstaaei. 
Kanalarbejdet vil gaa sin Gang, VI 
vil faa en gsod Kaval, og den vil 
«l·-live fcksr"dig i rimelig Tib. 

sVærte er det, at Kongressfen til 
Dato praktist Mc- har gjort ansdet end 
dedtaget dette ene Fotflag. De man-.- 

ge Forslng angaaende Kontrol of 
Jeknbanefragtptiset liggek endnsu i 
Knmiteernm saa intet af dem er kom- 
men under praktkfk Debat. Og nu paa 
Torsdag asjournerer Ksongresisen for 
Jnleferie, san det bliver ikte til mere 

sfør omtring Midten af Januar. 

Sidfte Nyt 
maa vi give lige Ined nagt-e faa Pen- 
nestwg. H 

John Alex. Dowie har fra-« 
sagt sig Styret i Zion City og over- 
lobt det til et Tremandsraad. Han 
hat haft et Anfald af Lammelse 
(patalysi"g) og vil reife til en Ø i det 
caraisbifte Hav for at prøve at gewin-« 
di sit Helbrelx 

Stor Vantfallii. Tre afte 
største Piengeinstitutioner i Besten, 
Chicagio Rational Bank, the Honiea 
«Ea:vinsgs«bantt og the Equsstable Trustl 
Co» alle tontsrolerede asf John R. 
Wal«fl), er evtlærede sfollit for 26,. 
(.-()(),()()(). Jnsdsstyderne tommer trog 
ilte til at tabe nsoget· 

Arbejdertaadet i St· Pe- 
Petersborg modtager Czarens Udtfop 
bring til Raimsp —- udsteder nyt Op- 
masb til Foltet· Regeringen ettlærer 
Krig imod FolteL Den stal faa 
Krig· De bar Foltet, og de menet a: 

siulle fiaa Hirt-en. Hykleren Witte, 
som bare forftiller sig for at ophotde 
den vatlende Kejscrtriene, stal afsløres 
O.s.«v. 

Lige for Næsen af Politiet trykker 
c«a uns-endet Avbejterne 100,000 Ets- 
envplarer af deres Bla«d. 

Nye Andagtsbsger for 1906. 

Det vil være rart fosr mange at fa: 
en aniden Husasndagtsbog. Vi vit 
ansbefale folgende: 

L u t he r s triftclige Betragtn·n- 
get til hvex Dag i Aaret. Pris ind- 
buwden 81.0(); med Guidsnit s1.50. 

M a d se n s H«usandagtssbog. Psrsis 
inbtbusnden i Sthirtingssbind 81.60; 
i Væltstibind (LEder-Ryg og Hjørner) 
81.80; samme med Gsuwfnit 82.20. 

IBecks Statkiste. Pris 82.70. 
Alte nsb u t g s Testament mcd 

Anmærtningser, Suntmarium og BUN. 
Pris 82.50. 

M Public-blas Hause. 
Bund-, Nebr- 

l 
..-. l 

W og her nlnnnl Landsmann H 
l 

Postmester i Racine. Detl blev faa alligevel itte vor Landsmand, 
Mayor Peter B. Nielsety ungtet han 
shavde Byens Fabrilejeres og Berge- 
res deerstøsttelsse, og hans Art-befa- 
lingsstrivelse havde Understrifter il 
’Twsin«dvis. Mr. Christ-offer Gettings 
blev foretrusk’tet. Men selv om Mayor 
Nielsen hat thet en gsod Blorgmester 
og sikkert vilde blevet en god Postw- 
ster, saa man vi jso hu«ske, at der ogtfaa 
kan vcere andre godse Mæwd. J hvert 
Fsald er dawsie Blcctde fra Racine enige 
om at omtale Mr. Gettings som en 

Mond med usplettet Karatter. Han 
var Medlem af Statesns repu«bl-ikan-· 
sie Centralkomite og Formand i Ra- 
cine Countys eepwbltkanlske Komite. 
Tet fynes at habe gijort Udslaget. 

Major Markussem Om den- 
ne Landsmand i New Ysort striver 

» ,,Nsordlyfet«: 
) «Major Marias-sen hat ganlske vist 
ikle opinaaet denn-e Titel paa Bal- 

pla·dsen, men paa en anden Slagimsark, 
den, hvor det gælder at redde og frel- 
se alle dem, der er v«.d at falde paa 
Livets Valplads. Hnn er nemlig 
den første Leder asf Frelsens Heers- 
store foesale Kontorer i Hoveldkvarteret 
i 14de G-ade, New York. 

Og den lille Mand, der aldrig sy- 
nes at kunne blive træt, er altid paa- 
fcrrde Sidder han itke hele Dagen 
Paa sin Kontorftcil, hvor han dirige- 
rer en Snærm as lln-cerorkdnede, er 

han pan Rssjfe i hele Nordamerika 
for at infpicere alle Frelsens Here-E 
Jndnstrials .Hsomes, Hersberger og 
He-teller; han holder Foredrag, stri- 
v«r i Bladene, agiterer, er altid paa- 
Xfoerde ofrende den Sag, Pan ht)«"«lken 
licxn trot, hele sit Ltv og en glimrenlde 
Karrieke. 

Major Marias-few Ssøn alf afdøtxe 
Birkedonnner M» tilhører den kendte 

Martussenste Officerssfamilie og er 

beiloegtet Ined en stlor Del af det le- 

benhadnske Bsourgoisie Han var i 

sine nngse Dage en rastlevende Gut 

maasie lidt for rasilevende, men 

san bleiv han —- fom han ser siger 
— — »fasved«. Han tejste en Tid mild 
ten lvbetendte Grevinde Schimmel- 
nsnnn, drog saa for femten Aar fiden 
til Amerika, hvor han har vceret 
Guldgrasver, Jordarlbejder, Opvarter, 
Sspornognslson’du«ttør, kort «agt alt 
mellem Himmel osg Jord, til hcln 
svang sig op til sin nusvcerende Plads. 
Oa kworfor han fnar dissse Liner i et 
kinnssi-amerikanssk Blald, er for-di Hun- 
dreder asf Denn-sie flylder ham nende- 
tig meget Det er en hel Hær us 
hjælpelnse Dunste, han hat taget un- 
der Armene, ankat P"ladfer, og han 
bar altid vtft den rette Vej, han har 
kyjulspet dem ved at vise dem Vejen 
til Selvlyfscesltu Han- har, nden nt 
shans Lamddmænd ved det, i Still-ed 
leg bestedent, uden Festsmaaltider og 
Bassunsstød i Bladene, gsjort langt me- 

re for sine nndltldesntde Landsmaend : 

end de, hvis Hjeelp altid udsiriges, 
cg hans lillie Hjem ude i Arliingtion er 

spat af alle dem, der hat lcert at 
siatte hans varme Hckerte. 

Ofte er han bleven stsuffet og nar- » 

ret aif Lan-dsmænd, men albqu bliver « 

han træt as at hjcelspe — hos ham 
kanter —— for at brsuge set banalt 
Avistryt — ingen forgceves paa« 

sDer siges ogfaa om Mai-or Mar- 
luelfem qt man aldrig trceffer ham i 
nsogen as de danlsie Forensinsget 

Perth Amboys Dan«fle» 
bar siænket Bven en Statue Of George 

« 

Washington Mlodellen er udtført af 
N. N. Alling. Forminsgen og Btæns- 

·" 

dinsgen er besserget aif det danssie Fit- 
ma New wes-v Text-a Costa Co.« ·- 

Sstatuen blesv afllsmt Zuwachses-va- 
gen. Pengem til- den et invbnnnen 
velv fvtvtllige Mag. 

Julius Jes«persen. Dein 
snart ,,berømte« Foredragslholder,, 
,,Rev.« Julius Jesperfen fra Suring, 
Wis. hat isplsge Biene, der er inw- 
lrlbet til »D. d. P.« holdt ven Ret- 
te godt besøgte Foredrag i Brodes- 
samfunidslogerne i Michigan, sauledes 
i Trulfanh Maniflee, Luldingtom 
deards og Greunlvillc Overult for- 
maar han, siges der, at sasmle stm Jn- 
teresse om sine follelig - kristelige Fo- 
tedtag. J Trufant holdt han et Mk- 
de i Kirksen samtnen med den Male 
Præst, Past. B-or.ggaard. 

Danfk Alderdomshje.n. 
,.Pacific Pulte-MS danlsie Medu- 
«bejder, Michael Salomon oplyser, at 
del ikke blev til noget med Priosjeltet 
o«m at oprette dawsi Alderdomshjem i 
Sau Francisco. Han strizver bl. a.: 

,,Hvorledes nu end dsstte for-holder 
fig: Foreningen greb ikke sin Chance. 
Mange aif dens g-o"dse, gamle Mel-km- 
mer (a·f De dan. Damers Hjælspesfork 
ning) talte imso'd, og der bl·e«v anført 
saadsanne mærkelige Grunde sum ben, 
at Foreningens Jn-korsporati-onspapi- 
rer itke gasv Bemyndigelkse til at bygge 
Alderdvmsshjem — jeg kan ulmulig 
tænke mig nsoget Foregivende saa siet 
Its-meidet som Vette, efter·fom Jst-kor- 
poratisosnspapirer for tyvad som helft 
kan udtages hver Dag. 

Mien til des for alt maa det st- 
s.-es, at tun et enesfte tilstodeviærenbc 
Medlem troede, at Sagen i sig selv 
var itke pres«serende.« 

Michael E. Brett, en af San 
Franciscos bsedst kpnsdte Dansie, er 

iflg. ,,Pac. Skan·d.« nhligsafgaaet ved 
Døben. Or. Brett, der var Søn af 
Sknlclcrrer og senere Rigsdagsmand 
Zarensen i Brett, Danmarsk (-Bynsav- 
net er taget fom Famsiliensaviy var 

Rsesiauratsør i San Francism Han-v 
lsavde priwkt ikke saa lidt, været paa 
Konto-r hsos Prof. Fredersiksen i Chi- 
caao, siden ogsaa ,,cowboy« m. ni. 

Eaa endte han i San Francisco fes-n 
Forretningssmianh Han roses ster- 
lia for sin Gæstfrsiheh 

Kvisndernes Ti - Cents 
F o r e n i n g, en danfk Foreninsg i 
Racine, Wis» har iflg. ,,Fk. Apis« nd- 
telt heran-ed et Hunsdtede Dollars i 
Julegaver blandt 800 Enker, og des- 
udien 860 til andre Familier, som 
sidder haardt i det. Men mt et Kas- 
sen Daan toin. 

Unge Forbrydere. En Una 
Fhr Paa 15 a 16 Aar, Hans Frev. 
Hart-sen i Racine., Wis» er i forrige 
Uase blevcn arresteret for flere Sirt-au- 
thver·er. Hsasn hat for stiftet Bekendt- 
skab med Politiet, saa nu sendckes han 
til Reformsiolen i Wiaukesha En no- 

get akdrie (19 a 20 Aar) Kammerat, 
Fom lun har vceret her i Landet som- 

kring 8 Maaneder, siasp med en Mulit 
paa 85 og en alvorkig ÆvarseL 

—O·skar Søndergaard, etc 

ilrbesjdsmand i Racinse, blev den 7. 
os. ranst i Hsov«det aif et Sthkle Mur- 
s1en, som faldt ned fra en 50 Fad hstj 
Skorsten. Han sit et saadant Saat, 
It det menses enten at ville have DI- 
tsen til Folge ellser gøre hasm kam i den 
ene Sid-. kfor heftanidsia Han hat 
ßussfru og R Bern. Flere asf hans 
Plrsbejdsskammeraier har smukt formet 
ia om at indsamie Hjcelp til den for- 
jltykkekde Familie 

Nut! Nut! Nytl 
stillebøgerne er ankomme. 
Alle vor-e Julsessageh siom var for- 

inkede, hat vi msodtagei. 
Jalestjernen 50c, Jndve Mission-s 

Ulmanak 20c, Becks Julegave 20c. 

Jnvsmd Bestillskniger snardst muligt. 
Pllle de ordrebe or affendi. 

ISIkhnd eher, Vetmeri 

Danish Publlshiak Heut-, 
Stein-. Nebr- 


